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Sammanfattning 
 
Idag har över en tiondel av alla svenskar något slags sömnproblem och kan handla om fysiska eller 
psykiska besvär. Något som även kan spela en stor roll i sömnbesvären är att man helt enkelt har 
fel säng för ens kropp och sovställning.  

Idén om varierbar fjädring kom fram genom ett tidigare projekt på KTH, och detta projekt gick ut 
på att ta fram denna fjädring på ett applicerbart sätt.  

Initialt startades en informationssökning med intervjuer av personal på sängbutiker i Stockholm, 
bland annat SOVA och Atlantis. Även mycket generell information om sängar fanns hos 
möbelföretaget MIO. Genom denna research samt allmän sökning på nätet upphittades mycket 
användbar information om de olika sorters fjädringar som finns idag, samt de fjädringar och sängar 
som idag ligger i framkant ur en teknisk aspekt, samt ligger i linje med projektets riktning. Utefter 
detta gjordes även vidare informationssökning i andra branscher, där pneumatik och lufttryck fort 
kom in i bilden.  
Inom pneumatik och framför allt vakuumteknik används sugkoppar, som i trycklöst läge är 
fjädrande då de ofta är uppbyggda liknande ett dragspel, med bälgar. På detta sätt började dessa 
sugkoppar blandas in i idégenereringen och funderingar gick om huruvida sugkoppar och lufttryck 
skulle kunna användas för att variera fjädringen i en säng. En kravspecifikation och en QFD 
(Quality Function Developement) utfördes för att tydliggöra vilka områden som var viktiga att 
fokusera på.  
Arbetet har resulterat i tre koncept, och slutligen ett slutkoncept bestående av tre huvuddelar. 

Själva fjädringssystemet utgjordes av slutna luftkoppar som kopplades till regulatorer och en 
kompressor. Att då variera lufttrycket i dessa koppar, gör att även fjädringen varieras. Detta var 
huvudidén med produkten, och utöver detta funderades det även på sängramens konstruktion samt 
fjärrkontrollens funktioner – som skulle styra sängens fjädring.  

Idéerna och konstruktionen löser de problem som skulle lösas, det vill säga att ta fram en varierbar 
fjädring med god anpassningsbarhet.  



 

 

Utöver detta byggdes en skalmodell i skala 1:5 att presentera på KEXPO – utställningen för 
kandidatexamensarbeten, och projektet presenterades genom en slutredovisning samt genom 
denna tekniska rapport.  
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Abstract 
 
Today, over one-tenth of all Swedes experience some kind of sleep dysfunction. These include 
both physical and mental disorders, but a big factor in loss of sleep is simply having a bed that 
isn’t well suited for one's body and sleeping position. 
 
An earlier project at KTH developed the idea of a variable suspension in a bed. The purpose of 
this bachelor´s degree project was to develop a technical solution that would make that idea 
possible. 
 
Information was at first gathered through interviews with bed store staff in Stockholm, including 
SOVA and Atlantis, but also from basic information about beds provided by the furniture company 
MIO.  
 
A principal web search was then conducted to establish the different types of suspension systems 
used in beds today, but also those used in other industries, which may be more technically 
advanced. Some of these techniques proved to be in line with what the project sought to do. One 
of these techniques was found in the pneumatics and vacuum-industry, namely, suction cups. 
 
In a depressurized state, suction cups offer spring-like properties thanks to their accordion-like 
shape, established with bellows. Because of these interesting properties the suction cups were 
brought along in the ideation process, and speculation began on whether the resilience of the 
suction cups could be adjusted with air pressure, and used in a bed. A specification sheet and QFD 
(Quality Function Development) were developed to clarify which areas were of most importance. 
 
The work has resulted in three concepts that were narrowed down to one final concept consisting 
of three main parts. 
 
The suspension system consisted of closed air cups that were connected to regulators and a 
compressor. Adjusting the air pressure in the cups in turn adjusts the stiffness of the suspension. 
Once the main aspect of the product had been established, additional thought was put into how to 
design the bedframe and the remote control system that would control the bed springs. 



 

 

 
The resulting product solves the target problem, that is, to produce a variable suspension with good 
adaptability in a bed. 
 
In addition to this design work, a 1:5 scale model was built to present at KEXPO – the exhibition 
of bachelor’s projects. The project itself was presented in the form of a presentation as well as this 
report. 

 



 

 

Förord 
 
Detta kandidatexamensarbete utfördes under vårterminen 2016 på Institutionen för Teknik och 
Management på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet vid design och 
produktframtagningsprogrammet gick ut på att utveckla, konstruera samt formge en ny sorts 
varierbar fjädring till sängar. 
Ett stort tack vill jag rikta till Joakim Frost på Pivac Syd i Helsingborg för den stora kunskapen 
inom vacuumteknik och pneumatik, hjälp och diskussioner och för lån av komponenter till 
modellbygget. 

Även ett extra stort tack till Stefan Ståhlgren och Conrad Luttropp för god handledning och stöd 
under arbetets gång. 
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Inledning 
Enligt en undersökning gjord av Stockholms Universitet, och rapporterad av SVT, har fler än 
var tionde svensk idag sömnproblem av olika orsaker. [1] Orsakerna kan vara stress, fysiska - 
och psykiska sjukdomar, men kan även bero på en felanpassad säng. Fel sorts säng kan bidra 
till försämrad sömn genom smärtor och bortdomningar. Försämrad sömn påverkar den fysiska 
återhämtningen som sker under natten. Det är därför viktigt att välja rätt säng beroende på flera 
faktorer som kroppslängd, vikt och eventuella fysiska åkommor, samt den kroppsställning man 
oftast sover i. Målet är att ryggraden ska följa sin naturliga raka linje. 
Under ett tidigare projekt på institutionen för teknik och management togs idén fram om att ha 
en säng med varierbar fjädring. Varför skulle det vara önskvärt? 
Om man lyckats köpa en säng för många tusentals kronor, som man sedan efter ett par veckor 
skulle märka är helt fel och endast orsakar problem, kan man oftast inte lämna tillbaka den på 
grund av att ångerrätt och öppet köp slutat gälla. Endast garantin finns då kvar, vilket endast 
gäller fabriksfel. 
Det finns många fler anledningar till att ha sängar med varierbar fjädring, såsom att 
livssituationen kan ändras markant under de år man har sängen. Man kan genomgå en stor 
viktförändring, graviditeter, skador som kräver annat stöd. Även att ligga två i en säng under 
en kortare period – såsom många unga gör före övergången från partners till sambor. Dessa 
perioder kräver andra sorters fasthet, och att köpa ny säng under dessa perioder är inte 
realistiskt. 
Även hotellbranschen skulle kunna dra stor nytta av en varierbar fjädring eftersom många 
människor av alla de sorter ska ligga i samma säng under kortare perioder. Att då kunna anpassa 
sängen efter varje person för att kunna erbjuda en ergonomisk och god natts sömn skulle 
innebära nöjdare kunder och en mer framgångsrik verksamhet. 
Ett antal fall av ryggproblem och felbelastningar skulle kunna förhindras, och människor skulle 
i allmänhet sova bättre om en säng med varierbar fjädring fanns på marknaden. 
 
Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta projekt var att utveckla ett nytt fjädringssystem till sängar som erbjuder 
varierbarhet med hög noggrannhet. Det nya fjädringssystemet utformades som en ny sorts 
resårbotten vars utsida liknade dagens. 

Arbetet avgränsades till utvecklingen och presentationen av den nya varierbara fjädringens 
konstruktion och fjärrkontrollens funktioner till sängen. Lager av tyger, skum-och latexmaterial 
och stoppningar som används i dagens sängar kan bli variationsmöjligheter inom 
försäljningspris och kvalitet utöver den nya sängbasen som kommer innehålla ungefär samma 
material och teknik. 
Programmering och reglerteknik omfattas ej i projektet. 
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Produktframtagningsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs de steg som utgjorde utvecklingsprocessen från förstudie till 
utvärderingen av koncepten som tog arbetet närmare slutprodukten. 

 
Förstudie 
Vad finns det för olika sängar idag, och hur fungerar de? För att ta reda på detta gjordes 3 
studiebesök på olika sängbutiker i Stockholm, bland andra Atlantis, MIO [2] och SOVA.  
Där frågades personalen om hur man går till väga för att hitta rätt säng hos just dem, och i alla 
tre butiker var huvudmetoden att helt enkelt att prova att ligga i olika sorters sängar med olika 
fasthet, konstruktion och material för att hitta den bästa. 

Någonting som inte alla sängköpare vet om, är att det inte bara är längd och vikt som spelar in 
i vilken mjukhet man ska ha. Självklart gäller det att en person på 50kg och 160cm inte ska ha 
lika hård säng som en person på 120kg och 2 meter, men någonting som kan göra stor skillnad 
är helt enkelt hur man brukar ligga i sängen.  
 
Val av fasthet med avseende på sovställning 

Att sova på mage innebär att man bör ha en lite fastare säng. Detta för att bröstkorg, mage och 
höfter inte ska sjunka ner för djupt i sängen och medföra en ryggrad med större svank. 
Guldregeln för att hitta den rätta sängen är att ryggraden skall hållas rak för att förhindra skador. 
Se Figur 1 för att se principen i madrassvalet för en magsovare. 
 

 
Figur 1 Porträttering av en magsovare i tre olika fasthet på madrassen (bild: MIO) 
 
Om man sedan skulle köpa säng som sidosovare är en mjukare säng ett bättre alternativ. Detta 
för att höft och axel måste sjunka ner i madrassen ganska rejält för att få till en rak ryggrad. Här 
är kroppsformen även väldigt avgörande för fastheten i madrassen, då en person med större 
skillnad mellan exempelvis höft, midja och axlar kommer behöva sjunka ner mer än en person 
med rakare kroppsform. En ledtråd i att man köpt för hård säng som sidosovare är att vakna 
med avdomnad arm, och detta på grund av att axeln inte sjunker ner på ett mjukt och 
tryckavlastande sätt och därför stoppas blodflödet ner i armen. Se Figur 2. 

 
Figur 2 Porträttering av en sidosovare i tre olika fasthet på madrassen (bild: MIO) 
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Slutligen är det personerna som ligger på rygg. Dessa personer skall i allmänhet ha en fasthet 
som ligger mittemellan. Det vill säga inte en övervägande mjuk eller fast säng. Har man som 
ryggsovare en för hård säng kommer ländryggen bli lidande eftersom att ändan inte sjunker ner 
tillräckligt mycket i madrassen. Att sedan ha en madrass som är för mjuk, innebär att ändan 
sjunker ner för mycket och medför en krökning i ryggen som efter en tid kan skada ryggen. 
Figur 3 nedan för porträttering. 

 
Figur 3 Porträttering av en ryggsovare i tre olika fasthet på madrassen (bild: MIO) 
 
Vilka olika sorters madrasser finns på marknaden idag? 
 
Idag finns det en enorm variation av sängtyper, allt från vattensängar till sängar som ger 
massage, men det finns ett antal varianter som är absolut vanligast. 
 
Resårbotten eller rammadrass 
 
En rammadrass är den absolut vanligaste sängtypen som finns i standardbutikerna idag. IKEA, 
JYSK och liknande varuhus har övervägande rammadrasser eftersom att rammadrassen kan 
tillverkas väldigt billigt, och säljas till ett billigt pris. 
 
Madrassen är konstruerad med en ram av trämaterial, vanligast furu, som håller upp träribbor 
som fjäderpaketet och de få mjuka lagren sedan ligger på. 
Denna säng kan antingen anpassas med ben, medar eller läggas i en sängstomme. 
Rammadrassen kompletteras med en bäddmadrass av latex eller polyeter eftersom att fjädrarna 
oftast känns igenom ovansidan då man ligger i sängen. Bäddmadrassen är också ett sätt att 
bibehålla en god hygien och hållbarhet i sängen, då den skall bytas ut efter ungefär vart femte 
år. Se Figur 4 och Figur 5 nedan för exempelbilder. 
 

 
Figur 4 En resårbotten/rammadrass med bäddmadrass. (bild: emmabodamobler.se) 
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Figur 5 En resårbotten/rammadrass med bäddmadrass i genomskärning. (bild: stom.enferno.se) 
 
 
Kontinentalsäng 
 
En kontinentalsäng är uppbyggd av flera madrasslager, varav två stycken med inbyggda 
fjädersystem. Den understa madrassen har en inbyggd ram och ovanpå denna ligger en ramfri 
madrass med eget fjädersystem och olika lager av oftast latex eller polyeter. Ovanpå läggs en 
bäddmadrass för ökad komfort och hygien. Se Figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6 Kontinentalsäng i genomskärning (bild: furniturebox.se) 
 
Ställbara sängar 
 
Ställbara sängar är sängar där huvudända och fotända går att höjas och sänkas på olika sätt för 
att anpassa sängen efter personens behov. Höjda fötter på grund av vätskeansamlingar, lite lätt 
höjd rygg för att motverka svank och diverse andra anledningar. Även för att kunna sitta upp 
och exempelvis läsa är en ställbar säng det ultimata alternativet. 
Inom vården används alltid ställbara sängar för att man både ska kunna sitta upp och ligga ner 
i sängen, och en ställbar säng ser oftast ut som en kontinentalsäng på grund av den böjbara 
fjädrande madrassen och den ställbara basen undertill, se Figur 7 nedan. Inom vården är 
resurserna oftast sparsamma och därför har man oftast bara en lite tjockare 
latex/polyetermadrass ovanpå den ställbara basen. Se Figur 8 nedan för exempel. En ställbar 
säng är dessutom så gott som alltid på hjul, eftersom att patienten oftast ligger i sängen då den 
flyttas mellan olika avdelningar och rum på sjukhus eller vårdboenden. 
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Figur 7 Ställbar enkelsäng med tillhörande fjärrkontroll och bäddmadrass. (bild: smartster.se)  
 

 
Figur 8 Ställbar vårdsäng med tunnare madrass (bild: narkesvital.se) 
 
Utöver dessa baser så skiljer sig resårerna, eller rättare sagt fjädringen åt. Det finns olika sorters 
fjäderssystem som fungerar på olika sätt utefter vad som önskas. 
 
Bonellfjädrar 
 
Är de allra vanligaste stålfjädrarna i sängbaser. De är timglasformade med större bas och topp, 
och en snävare midja. Detta för att bibehålla en stark mitt som ger stöd, men samtidigt hålla 
fjädringen följsam och bekväm med den mjukare fjädringen i basen och på toppen. Ett uttryck 
som är väldigt nyttigt är att tänka att man ska ligga i sängen, och inte på den. 
Bonellfjädrarna är länkade till varandra med hjälp av tvärgående spiralformade metalltrådar. 
De ger oftare en fastare säng, och sängar med bonellfjädring är oftast i de undre prisklasserna. 
Se Figur 9 nedan. 
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Figur 9 Fr.v. Enskild bonellfjäder, ihopsatta bonellfjädrar inklusive spiraler och ramar. (bild: 
themattresswarehouse.co.za)  
 
Pocketfjädring 
 
Pocketfjädring är i stort sett ungefär det som det låter. Varje fjäder har sin egen ”ficka” eller 
”strumpa”, och dessa sys eller limmas sedan ihop istället för att fästa fjädrarna i varandra. 
Fördelen med detta är att krafter i fjädrarna inte förs vidare till fjädrarna runt om, och ger därför 
varje fjäder ett specifikt stöd för den kraft den utsätts för. Pocketfjädring är en dyrare 
fjädringsvariant, men är idag en väldigt bra och omtyckt komponent. Att limma ihop fickorna 
ger en lite billigare säng, medan att använda dyrare exempelvis naturmaterial och sedan sy ihop 
fickorna ger en mer exklusiv och dyr säng. 
 
Man brukar marknadsföra och visa pocketfjädring med hjälp av ”vinglastestet”, där man helt 
enkelt ställer ett vinglas i sängen, och trycker ner med handen en bit ifrån. Se Figur 10 nedan. 
 

 
Figur 10 “Vinglastestet” på en pocketfjädrad yta. (bild: ynifurniture.co.nz) 
 
Bonellfjädring och pocketfjädring kan ofta kombineras, speciellt i kontinentalmadrasser där 
fjädringen allra längst ner inte spelar lika mycket roll som fjädringen närmst kroppen. Se Figur 
11 nedan för en kombination av de båda, samt en enskild bild på en pocketfjäderenhet. 
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Figur 11 Variant på madrass med bonellfjädring I botten samt pocketfjädring ovanpå. (bild: ilva.se) 
 
 
”Joey Coils” 
 
Är en kombination av två olika fjädrar för att åstadkomma en mer integrerad fjädringsvariation. 
Principen är ”fjäder i fjäder”-teknik, det vill säga att den mjukare fjäder med större diameter 
och höjd har en mindre och hårdare fjäder placerad inuti. [3] Detta för att anpassa fjädringen 
mot hur mycket kraft fjädern utsätts för. Mindre krafter tar den svagare större fjädern upp, och 
om en stor tyngd läggs på och den mindre fjädern nås, verkar den också. Se Figur 12 nedan. 
 

 
Figur 12 Principskiss av en “Joey Coil”. (bild: beds.org) 
 
Denna teknik används mest på dyrare sängar, ty tillverkningen blir mer tidskrävande och 
specifik. 
 
Zonindelade sängar 
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En teknik som används mer och mer i dagens sängar är zonindelning. Principen för 
zonindelning är att olika zoner i sängen har olika fjädring. Det vill säga vid höft och axel kan 
fjädringen vara mjukare, men hårdare vid svank för att få till ett bra stöd. Man kan beställa både 
5-zoners  - och 7-zonerssängar. Ju fler zoner desto högre prisklass och kvalitet. En nackdel med 
dessa sängar skulle kunna vara om en ovanligt kort eller lång person skulle försöka hitta sin 
perfekta zonindelade säng, då zonerna då kan hamna på helt fel plats emot kroppen. Att sen 
beställa en sådan säng innebär också att fastheten i dessa zoner kommer vara densamma alltid, 
det vill säga, oftast går inte zonerna att flytta på efteråt. Se Figur 13 nedan. 
 

 
Figur 13 Madrass med 5 zonindelningar. Här med pocketfjädring och anpassning efter en sidosovare. 
(bild: svane.no) 
 
Tempurmadrass 
 
Tempur är ett viskoelastiskt skumplastmaterial, det vill säga materialet deformeras elastiskt och 
visköst. Detta material formar sig efter kraften det utsätts för, vilket innebär att det alltså formar 
sig efter kroppen då man lägger sig på en sådan madrass. Just för att madrassen skall forma sig 
efter kroppen, innebär detta en väldigt ergonomisk och stödjande sömn. 
 
Många kunder anser dock att tempurmadrasser inte är tillräckligt tryckavlastande, och är för 
hårda. Även tempurkuddar finns, vilka också har orsakat en del nacksmärta för personer som 
inte trivs med det. En lättare person har svårare för en tempurmadrass eftersom att de inte 
sjunker ner tillräckligt, utan ligger uppepå, men för personer som i regel har fast fjädring på sin 
säng kan tempurbäddmadrass vara ett bra alternativ. Många vårdhem och sjukhus använder 
tempur, dock kan det orsaka trycksår för vissa eftersom att madrassen inte är helt 
tryckavlastande. 
 
Bäddmadrasser 
 
De allra vanligaste typerna av bäddmadrasser är de av polyeter, kallskum eller latex. 4 
Bäddmadrasserna är egentligen inget mer än ett bekvämt och tryckavlastande tillbehör till själva 
sängen och är även väldigt viktigt rent hygieniskt, då det är denna man skall byta cirka vart 
femte år för att sängen ska hålla längre. 
 
Polyeter och kallskum är i stort sett samma material, förutom att kallskummet har en mer 
oregelbunden och grov struktur. Kallskummet fungerar bättre för större kraftpåfrestningar 
eftersom att cellstrukturen är grövre, och polyetern fungerar bättre för en jämn och lättare 
avlastning i och med sin finare struktur. 
 
Latexmadrasser är populära mest avseende på att det är ett naturmaterial. Latex framställs från 
saven från gummiträd, och är ännu mjukare än polyeter. Detta material är även mer exklusivt 
och dyrt. 
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State of the Art 
 
I detta avsnitt visas de tekniker och sängar som ligger i framkant idag. Dessa sängar är 
innovativa och har ett tydligt problem att hantera och lösa, samt går i riktningen dit detta projekt 
skall leda. 
 
CuroCell – från Care of Sweden 
 
CuroCell är en tryckavlastande madrass som används för patienter med trycksår, och kan även 
användas i förebyggande syfte. Madrassen är uppbyggd av luftfickor som med hjälp av olika 
tryck kan anpassa sig efter människan som ligger i den, och avlasta kroppen. Antingen kan 
luftfickorna ha ett anpassat statiskt tryck, alternera trycket, eller pulsera lätt mot kroppen. 
 
 

 
Figur 14 CuroCells tryckavlastande madrass inklusive pumpen som hör till. 
 
CuroCell-sängen är mer som en bäddmadrass, och inte som en hel säng. Detta innebär att 
fjädringen inte kommer att kunna ändras, men madrassen är optimal för äldre och sjuka som 
inte får ligga helt still en längre tid. 
 
The Reverie, DreamCell Mattress System 
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Figur 15 The Reverie Sleep System, en säng med varierbar fjädring som finns idag.(bild: reverie.com) 
 
Denna varierbara sängtyp är uppbyggd av olikt fjädrande patenterade latexcylindrar, så kallade 
DreamCells. De finns som extra mjuka, mjuka, medium och fasta. Varje sängbas har ett visst 
antal cylindrar av varje fasthet som senare kan konfigureras på olika sätt i madrassen. Man 
väljer helt enkelt om man vill ha ena eller andra sidan fast, medium eller mjuk, och 
konfigurationen går att hämta direkt på Reveries hemsida [4] för att man själv skall kunna ändra 
sin madrass. Se Figur 16 och Figur 17 nedan. 
 
 

 
Figur 16 Foto som visar hur man kan konfigurera Reverie-sängen (bild: reverie.com) 
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Figur 17 Figur över konfigurering som kan simuleras på Reveries hemsida. (bild: reverie.com) 
 
Fördelar med denna är enkelheten i teknik och en nackdel är att det är väldigt tidskrävande att 
ändra sängens fasthet. 
 
Kravspecifikation 
 
Efter intervjuer och informationssök sammanställdes de önskemål kunder vill få ha i en säng 
med varierbar fjädring. Dessa översattes till funktionella - och icke-funktionella krav. Se Bilaga 
1 för kravspecifikation, och Bilaga 2 för en förenklad QFD (Quality Function Deployment) som 
påvisar de kundönskemål och produktegenskaper som väger tyngst. Anledningen till att QFD:n 
förenklades var för att jämförelsen mellan en varierbar säng och en vanlig fjädring skulle 
innebära en väldigt ojämn poängfördelning, specifikt mellan pris, ljudnivå samt varierbarhet. I 
detta fall var QFD:ns syfte att tydliggöra vilka områden som var viktiga att fokusera på och 
resultatet låg i att varierbarhet, ljudnivå, pris och hållfasthet var viktigast. 
 
Konceptutveckling 
 
Utifrån förstudie, kravspecifikation och QFD kunde den vidare utvecklingen av den nya 
produkten påbörjas. Hur skulle den varierande egenskapen uppnås, och hur effektiv men 
samtidigt enkel kunde den göras? 
 
Vidare informationssökning i andra branscher 
 
För att få en vidare förståelse om fjädring i andra sammanhang än sängkonstruktioner, 
undersöktes tekniker i andra branscher. Ganska snabbt upptäcktes det att fjädring i olika 
motorfordon använder sig av en variabel komponent. En gasfjäder i kombination med olja 
används tillsammans med en vanlig metallfjäder för att anpassa mjukheten beroende på 
utsatthet och stötdämpning. Se Figur 18 nedan för en bild av en sådan fjädring. 
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Figur 18 Fordonsfjädring som kombinerar en traditionell fjäder tillsammans med en gasfjäder. (bild: 
4speed.se) 
 
Pneumatik används även i andra sammanhang, där de inte klassas som fjädringskomponenter, 
såsom vacuumteknik. Vacuumteknik kan exempelvis användas inom lyftkraft och transport av 
substanser i rörsystem. Inom lyftkraftområdet används sugkoppar, ofta formade med bälgar 
som ett dragspel. Då sugkoppen inte är kopplat till ett vacuum fungerar den ungefär som en 
fjäder, och ger olika fjädring beroende på hur stort lufttryck som tillsätts i den. Se Figur 19 
nedan för en exempelbild över sugkoppar med bälgar. 
 

 
Figur 19 Bild över en sorts bälg-sugkopp i olika storlekar (bild: piab.com) 
 
Då dessa pneumatiska komponenter verkade intressanta och enkla påbörjades en 
brainstormingssession, där skisser och idéer fick flöda fritt utan kritisk värdering. Intressanta 
idéer fångades upp och användes i en enklare strukturvariation. Se Figur 20 nedan. 
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Figur 20 Enkel strukturvariation med kombinationer mellan luftbälgar och metallfjädrar 
 
Tre av dessa strukturvariationer togs sedan vidare som koncept i utvecklingen. 
Luftkopparna kom att inkluderas i alla tre koncept på grund av den enkla varierbarheten i att 
anpassa lufttrycket inuti. Ett högt övertryck ger en hårdare fjädring, och ett lågt övertryck ger 
en mjukare fjädring. 
 
Koncept 1 
 
Koncept 1 baserades på “Joey Coil”-principen med en liten fjäder inuti en större. I detta fall en 
luftbälg inuti varje större fjäder, och detta för att få en mjukare fjädring som går över i ett större, 
önskvalt motstånd vid högre kraftpåfrestning ovanifrån. Se Figur 21. 
 
 

 
Figur 21 Principskiss över koncept 1 
 
Fördelar med detta koncept är att övergången mellan bäddmadrass och fjäderpaket blir mjukare, 
men att det samtidigt blir möjligt att få ett extra stöd där det behövs. Dock är en nackdel att 
fjädringen inte blir lika noggrann, då kroppen kan komma för långt ifrån fjädringen för att 
märka att den verkligen ger stöd där det behövs. 
 
Koncept 2 
 
Koncept 2 är en variant på Joey Coil, förutom att metallfjädern inte går utanför luftkoppen hela 
vägen neråt basen. Metallfjädern har ungefär lika stor radie som bälgen, och sitter ovanpå. Detta 
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gör att luftkopp och metallfjäder jobbar tillsammans i fjädringen. Även här kompletterar en 
bäddmadras resårmadrassen för hygien och komfort. Se Figur 22 nedan. 
 

 
Figur 22 Principskiss över koncept 2 
 
En fördel med detta kan vara att en mjuk fjädring i bälgen förstärks av metallfjädern och det 
blir mjukt hela vägen. En nackdel kan vara att en hård fjädring i koppen kan försvagas av 
metallfjäderns mjukhet och ger inte önskad fast effekt. 
 
Koncept 3 
 
Koncept 3 är en enklare lösning med enbart luftkoppar som fjädringssystem. Detta ger en högre 
noggrannhet på fjädringen och ett minskat avstånd till stödet. Istället för metallfjädrar för 
komforten kommer ett lager av latex, polyeter eller kallskum läggas över kopparna för att få en 
mjukare övergång. Resårmadrassen kommer fortfarande kompletteras med en bäddmadrass för 
en ökad komfort och hygien. Se Figur 23 nedan. 
 

 
Figur 23 Principskiss över koncept 3 
 
Konceptval 
 
För att bestämma vilket koncept som skulle arbetas vidare gjordes en jämförelse mellan 
koncepten med hänsyn till de viktigaste egenskaperna som togs fram ur QFDn. 

Ur ett hållfasthetsperspektiv skulle koncept två komma att ha svårigheter, ty sömmen 
mellan metallfjäder och luftbälg ger en betydligt lägre hållfasthet. De två skulle behöva limmas 
ihop, vilket de andra två koncepten undgår. 

Noggrannhetsmässigt stod koncept 3 i topp, på grund av närheten till fjädringen. En 
person som vill ha en väldigt fast säng kan utan påverkan från de mjuka metallfjädrarna ställa 
in madrassen till väldigt fast. 

När det gällde pris var både material- och tillverkningskostnad tvungna att inräknas. 
Priset ökade med antalet komponenter, och tillverkning/montering blev även de betydligt 
dyrare. Koncept 3 har minst antal komponenter samt färre monteringsaspekter, och ansågs 
därför vara bäst kostnadsmässigt. 
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Utifrån dessa faktorer, samt utifrån den önskade simpelheten i konstruktionen, valdes koncept 
3 för vidare arbete. 
 
Slutkoncept 
 
I detta avsnitt presenteras det slutliga konceptet och den blivande produktidén. Det slutliga 
konceptet delades upp i tre beståndsdelar, fjädringssystemet, styrningen och ramen. Se Figur 
24 för en övergripande bild av slutkonceptet. 
 
 

 
Figur 24 Slutkonceptets utsida 
 
Fjädringssystemet 
 
Som tidigare fastställt, så skulle fjädringens varierbarhet uppnås genom att trycksätta luftkoppar 
till önskad fasthet med hjälp av en kompressor.  
Varje enhet är konstruerad som en sugkopp med bälgar, dock med sluten topp, vilket innebär 
att en yta att fästa emot inte är nödvändig. Kopparna finns i alla möjliga storlekar, men till 
denna säng skulle en kopp med en diameter på cirka 70mm vara ultimat för en hög 
anpassningsnoggrannhet. Se Figur 25 nedan för en övergripande bild över hur den ser ut. Se 
Figur 26 för en principskiss av kopparnas placering. I figur 26 syns även luftutloppen för 
sängen.  
 

 
Figur 25 Luftkopp med sluten ovansida, till skillnad från en sugkopp som har en öppen läpp 
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Figur 26 Övergripande bild över kopparnas placering 
 
Något som är önskvärt i och med att en person aldrig ligger helt still en hel natt, är att 
luftkopparna inte studsar tillbaka efter att kraften från personen försvinner i samband med en 
vridning eller förflyttning. För att undvika återstudsen behöver fjäderkraften göras linjär på 
vägen tillbaka också, vilket kan åstadkommas med en tryckluftsregulator [5] till varje sugkopp. 

Det finns lite olika sorters regulatorer för tryckluft att använda, både mekaniska och 
elektriska. Eftersom att sängen skulle ha elektriska komponenter för att driva kompressor och 
kretskort till fjärrkontroll, var en elektrisk regulator ett motiverat val, då kretskort till 
fjärrkontrollen även skulle kunna kopplas vidare direkt till regulatorerna, och kopparna. 
Regulatorerna innehåller två magnetventiler, där den ena släpper in luft och den andra släpper 
ut. Detta för att reglera att rätt mängd luft och rätt tryck bibehålls i koppen både under 
anpassning och under rörelse i sängen. Hållfasthet i dessa koppar utgår ifrån muntlig referens 
[6], att om en kopp trycksätts med 1bar övertryck, erhålls en lyftkraft på 1kg per cm2. Detta 
innebär att kraften som sängen kan utsättas för är väldigt stor, och innebär att vem som helst 
kan ligga i den, oavsett vikt.  
 
Anledningen till att varje kopp skulle förses med regulator är för att man enskilt ska kunna styra 
koppens tryck. Detta innebär att varje kopp i sängen skulle kunna anpassas, så att en exakt 
fjädringsgrad skall kunna åstadkommas. Programmering av kretskort och inställningsprogram 
skulle kunna innebära att justeringar i olika zoner och rader skulle vara möjligt. 
 
Utefter kretskort och programmering skulle olika rörelsemönster även kunna uppnås, liknande 
de i CuroCells trycksårsförebyggande bäddmadrass. Att förhindra att personen ligger helt still, 
kan även innebära en förebyggande faktor mot trycksår. En massagefunktion för vidare lyx-
utveckling är även möjligt.   
 
Styrning 
 
Ett krav för sängen var att man både skulle kunna ligga i sängen och stå intill och styra den. För 
att detta ska fungera behövs en trådlös lösning, och detta görs enklast med en fjärrkontroll med 
IR-diod. Gränssnittet skall kunna förstås av vem som helst, och måste därför ha en tydlig 
symbolik. Se Figur 27 och Figur 28 nedan för skisser över idéerna.  
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Figur 27 Skiss av idéer över vilka funktioner som skulle finnas på fjärrkontrollen.  
 
Vid valet av knappar och funktioner skulle gränssnittet vara så enkelt som möjligt. Tydlig 
symbolik och enkla funktioner. 
Den självklart viktigaste funktionen skulle vara att trycka plus eller minus på sängens olika 
zoner, och på så sätt styra fastheten. Plus för extra fasthet och minus för en mjukare fjädring.  
För att följa det önskade formspråket skulle en mer futuristisk och minimalistisk känsla behöva 
appliceras, och därför gick valet vidare till att endast ha pilar upp och ner för en enklare stil. 
Detta kan ses i Figur 28 nedan.  
 
 

 
Figur 28 En vidareutveckling av designen på fjädringsanpassningen på fjärrkontrollen.   
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Vidare i funktionerna så behövdes en ”Undo” – det vill säga en ”Ångra”-knapp för att man ej 
skall behöva radera hela sin inställning och börja om. Automatiskt behövdes även då en ”Redo” 
– eller ”Gör om”-knapp.  
Utöver detta skulle man kunna spara sin inställning som man nyss gjort, vilket innebar att man 
då skulle trycka på ”Current setting” – eller ”Nuvarande inställning”, trycka ”Save” och välja 
vilken av inställningarna den ska sparas som. Om det då redan skulle finnas en sparad 
inställning på just den platsen, skall ett säkerhetsmeddelande framträda så att valet om att ersätta 
den inställningen, eller att avbryta sparandet, precis som på de flesta andra datorprogram idag.  
 
För att välja en redan sparad inställning skulle man trycka på den inställningens namn och sedan 
”Apply” – det vill säga ”Applicera”, och där skulle även en knapp för att radera inställningen 
finnas. På samma sätt som i det förra exemplet skulle då ett säkerhetsmeddelande dyka upp där, 
så att man inte raderar av misstag.  
 
Dessa funktioner är de mest grundläggande för produkten, och i vidare utveckling skulle fler 
funktioner och anpassningar kunna appliceras och utvecklas. Fler platser att spara på, 
rörelseprogram, hastigheter och möjligtvis även vibrationer. Vid utvecklingen av dessa måste 
även en uppdaterad fjärrkontroll utvecklas.  
 
Sängramen 
 
Sängramen fick utvecklas efter att specifikationer över kopparnas placering och storlek var 
klara. Botten blev specificerad i furu, på grund av att det är ett hållbart möbelmaterial som idag 
finns i de flesta sängar, samt för att det är ett kostnadseffektivt alternativ. Storleken på sängen 
kommer att vara som en standard sängbotten idag, det vill säga 90cm*200cm, som ihopbyggda 
kan bli 180cm*200cm med två individuellt anpassningsbara halvor.  
 
Konstruktionen som sådan var gängade hål på ovansidan, där koppar skruvas i. Under denna 
yta frästes hålrum formade som rännor ut för att slangar skulle kunna ledas bort från varje kopp. 
Dessa ledde till kompressorn, som i sin tur skulle kopplas till ett vanligt eluttag. Se Figur 29 
nedan samt Figur 30.  
 

 
Figur 29 Bild som visar basens undersida med luftspalter/rännor och gängade hål. 
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Figur 30 Sängen och ramen I genomskärning, där luftspalter och koppar syns  
 
För en enklare reparation av exempelvis förbrukade koppar fick ramen vara uppdelad i två. I 
toppdelen ligger endast det mjuka lagret, och fjädersystemet är placerat i den undre delen. Detta 
gjorde att sängen kunde delas och på så sätt skulle en reparatör enkelt byta ut delar. Ett krav var 
att endast en reparatör skall behövas vid reparation, vilket innebar att gångjärn var ett bra 
alternativ. Gångjärnen placerades vid långsidan på sängen, för minst kraftbelastning för 
reparatören. Se Figur 31.  
 

 
Figur 31 Bild över sängen där möjligheten att öppna sängen visas 
 
Lagret av de mjuka materialen såsom latex, polyeter eller kallskum skulle läggas i överdelen 
ovanifrån, och erbjöds stöd av en kant i botten av överdelen för att lagret inte skulle kunna falla 
ur vid öppning av sängen.  
 
Modellbygge 
 
Inför KEXPO den 20 maj skulle en skalmodell byggas för att visas upp. För att åstadkomma en 
snygg finish, ritades en CAD-modell i programmet Solid Edge ST7 [8] av sängens bottenplatta 
med luftrännorna. Med hjälp av sponsring från PivacSyd AB skickades botten iväg för 
tillverkning i plexiglas. Från PivacSyd lånades även sugkoppar a 20mm i diameter samt 
koppfästen för montering i bottenplattan.   
För att få till ett madrassutseende inköptes polyeter på närmsta tygaffär, samt ett grövre 
möbeltyg. Montering, sömnad och limning av kanter utfördes.  
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Se figur Figur 32, Figur 33 och Figur 34 för bilder från modellbygget.  

 
Figur 32 Montering av sugkoppar på plexibotten 

 

 
Figur 33 Limning av mjuka och hårda lager 
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Figur 34 Slutlig modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Projektmålet om att ta fram en produkt som erbjuder en varierbar fjädring med god noggrannhet 
anses vara uppfyllt, ty lösningen som tagits fram är fullt genomförbar.  
Tekniken är befintlig och är ej svår att applicera, men en del ekonomiska och tekniska aspekter 
är viktiga. Denna säng kräver manuell koppling vilket samtidigt innebär att förkunskaper inom 
pneumatik och elektroteknik är ett krav. Oftast är det en ingenjör som har dessa kunskaper, och 
det är ej rimligt att ha ingenjörer som montörer i fabrik. Detta innebär därför att de montörer 
som skall rekryteras behöver gedigen grundutbildning, vilket innebär en hög grundkostnad.  
Manuell montering överlag innebär stora kostnader och detta kommer leda till att priset på en 
sådan säng skulle vara på en hög nivå.  
 
En fundering som togs emot under en delredovisning under projektets gång, var frågan huruvida 
man vet hur man ska ställa in sängen utefter sin kropp. Det är ju självklart en nackdel att ha en 
fullt anpassningsbar säng och sedan inte veta hur kroppen skall ligga i sängen på rätt sätt. Det 
kan lätt leda till att man ställer in en alldeles för mjuk fjädring – för att det är skönt – och sedan 
orsaka smärta och skada ändå.  
För att förebygga detta skulle en bra instruktionsvideo och/eller bok kunna följa med varje säng, 
inklusive avsnitt om hur sängen fungerar, hur man ska ställa in sängen utefter sin kropp och 
sovställning etcetera. Detta innebär självklart ännu högre kostnader, men samtidigt en lägre 
påfrestning på företagets kundtjänst - och reklamationsavdelning.  
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Vidare i hållfasthet har faktumet att 1bar övertryck i en kopp innebär en tålighet på 1kg per 
cm2. Detta gäller vid en konstant kraft av exakt 1kg, vilket innebär att stötar och oregelbundna 
krafter ej räknats med. Detta skulle behöva undersökas mer noggrant, då en säng kan utstå en 
hel del stötar. 
 
När det kommer till appliceringsområde för denna säng finns det många alternativ. Som 
privatperson skulle denna säng vara i en dyr prisklass, vilket innebär en snävare marknad. Dock 
finns det internationellt väldigt många lyxhotellkedjor som har en enorm vilja att tillfredsställa 
sina gäster. Att då kunna erbjuda en helt anpassningsbar säng, kanske till och med med 
funktionen att kunna ha en egen profil att ladda ner från en server, skulle innebära att 
hotellkedjan skulle återanvändas fler gånger. Just för att man får exakt den sängen man sov i 
förra gången, även fast man är på andra sidan jordklotet.  
 
När det kommer till vård och äldreboenden, skulle denna säng fungera alldeles utmärkt i och 
med de programmeringar man kan göra för att få olika pulserande rörelsemönster. Detta innebär 
färre fall av trycksår och en högre komfort och levnadsstandard för de äldre och sjuka. 
Dock skulle det även i denna bransch innebära stora kostnader, vilket inte vården i Sverige 
skulle kunna tänka sig betala. I länder som till exempel USA, med ofta privat sjukvård och höga 
vårdkostnader för den enskilde patienten, skulle denna säng kunna appliceras på de allra 
flottaste sjukhusen och vårdboenden. Hotellbranschen känns dock mer som en rimlig bransch 
att rikta in sig på, på grund av att hotell har en betydligt större lyxmarknad.  
  
 
 
 
Vidare arbete och utveckling 
 
Vad som skulle behöva testas är komfortnivån, och en jämförelse mellan en säng med 
metallfjädrar och koppfjädring skulle behöva utföras. För att testa detta bör en prototyp i skala 
1:1 byggas och kopplas med rätt komponenter. 
 
Utöver detta finns det stora möjligheter i försäljning. För att hålla ner priser, skulle det enklaste 
vara att ha ett standardutförande och på så sätt få en betydligt mer kostnadseffektiv tillverkning. 
För övrigt skulle sängen kunna varieras mycket designmässigt, med olika tyger och 
stoppningsmaterial. Naturmaterial som latex och ekologiska tyger innebär en lyxigare produkt 
– vilket även leder till högre kostnader och samtidigt högre priser. 
Olika ben med olika designaspekt för att kunna anpassa sängen efter den egna inredningen, och 
även att kunna utveckla en tillhörande sänggavel i samma design som sängbotten.  
 
När det kommer till funktioner finns det även områden för utveckling och vidare arbete. Att 
programmera in olika rörelsemönster och kanske till och med vibration och massage. 
Rörelsemönstret för att motverka trycksår inom vården eller om en äldre vårdas hemma, och 
vibration och massage för en lite mer krävande kund.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Kravspecifikation 
Kandidatexamensarbete i Teknisk Design, Kungliga Tekniska Högskolan, VT2016. 
 
Bakgrund 
 
Ungefär en tredjedel av alla personer i Sverige har idag något slags sömnproblem idag. Detta kan 
bero på olika psykologiska och fysiska faktorer, dock har många med att göra att fel säng sovs i. 
Sängen är för fast, för mjuk eller helt enkelt fel sorts konstruktion för individen. Att då ta fram en 
produkt med varierbar fjädring kan innebära att fler antal felköp skulle kunna förhindras. 
 
Projektmål 
 
Målet med projektet är att erbjuda en genomförbar och enkel lösning till att göra en säng varierbar i 
fjädringen. 
 
Tidsram 
 
Projektet pågår mellan den 20 januari 2016 och den 26 maj 2016. Resultatet presenteras i en muntlig 
presentation den 17 maj, modellvisning sker på KEXPO-mässan den 20 maj och presenteras sist 
skriftligt i en teknisk rapport med deadline den 26 maj. 
 
Funktionella kriterier 
Krav 
 

• Fjädringen skall hålla för personer mellan 30 kg och 150 kg 
• Sängen skall kunna drivas av ett vanligt 220V hushållsuttag 
• Man skall kunna ligga i sängen och styra fjädringen samtidigt 
• Fjärrkontrollen skall max vara så stor som dagens iPad mini, det vill säga 200*130mm. 

 
Önskemål 
 

• Det är önskvärt att vem som helt oavsett teknisk bakgrund skall kunna styra sängen. 
• Inställningar och program bör vara möjliga att spara och ändra. 
• Sängen bör kunna varieras materialmässigt och tillbehörsmässigt för att kunna anpassa 

försäljningen till olika prisklasser 
• Ljudnivån skall ej störa personen i sängen 

 
Övriga kriterier 
Krav 
 

• Endast en reparatör skall behövas vid reparation av fjädringssystemet 
• Inga vassa kanter får finnas på slutkonceptet  
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Bilaga 2 – QFD 
 
I denna bilaga visas en förenklad QFD med syfte att påvisa vilka områden som är viktiga att  
fokusera på i produkten. 

 
 
 


